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سرمقاله

خبر
ولیاهلل سیف به عنوان «مشاور رئیس
جمهوری در امور پولی و بانکی» منصوب شد

تصمیم عجیب روحانی

حسن روحانی ،رئیسجمهوری در حکمی
دکتر«ولی الله سیف» را به عنوان «مشاور
رئیس جمهوری در امور پولی و بانکی» منصوب
کرد.
متن حکم حجت االسالم والمسلمین حسن
ح ذیل است:
روحانی به شر 
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر ولی الله سیف
نظر به مراتب تعهد ،توان علمی و سوابق
مدیریتی جنابعالی ،به موجب این حکم به
عنوان «مشاور رئیس جمهوری در امور پولی و
بانکی» منصوب میشوید.
امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت
شریف ایران و نظام جمهوری اسالمی با رعایت
اصول قانونمداری ،اعتدالگرایی و منشور
اخالقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

اخبار

« ابتکار» تغییر شکل برخوردهای اعتراضی در شبکه های اجتماعی را بررسی میکند

روحانی باید برود
ادامه از صفحه یک
شرکای آمریکا در جهان دچار تردید جدی
شدهاند چندان که اکنون آمریکا شرایطی
برای ایجاد هیچ اجماع جهانی را ندارد .دالر
هیچگاه اینگونه در معرض تهدید نبوده است.
صراحتا ً روسیه ،اروپا و چین از سناریوهایی
برای جایگزینی دالر در مناسبات مالی خود
سخن میگویند .حضور فعاالنه ایران و ایراد
انی هنجارمند ب ه طوری که تحسین
سخنر ِ
حضار را برانگیزد ،فشار داخلی بر ترامپ را
افزایش میدهد .بسیاری در داخل کشور
آمریکا معتقدند شکستهای ترامپ محصول ِ
استراتژی ترامپی مبنیبر تغییر رفتار با شرکای
استراتژیک آمریکا است .مهندسی صحن
اجالس با یک سخنرانی حساب شده ،پیامدهای
این «تغییر» را بیشتر ب ه رخ میکشد! لذا فشار
داخلی بر ترامپ افزایش مییابد و تصمیم برای
او سختتر و هزینهبرتر خواهد شد.
 -۲سالهاست که ما تصمیم گرفتهایم که از
طریق دیپلماسی و گفتوگو مسائل خود را حل
کنیم و عنصری مسئول و هنجارپذیر در جهان
شناخته شویم .تصمیمی که در برجام متبلور
شد .ما در میان ه اجرای راهبرد ِ احترام به قوائد
بینالمللی و وفاداری به دیپلماسی هستیم.
حتی رفتار ما در واکنش به خروج آمریکا از
برجام ،در ادامه همین راهبرد است .شرکت در
این اجالس نیز در ادامه همین راهبرد معناپذیر
و قابل دفاع است .در میانه راه ،تغییر راهبرد
کاری معقول بهحساب نمیآید و هزینههای
غیرضروری بر ما تحمیل میکند.
 -۳ما میتوانیم به جهان یادآور شویم که
به چه منظور این همه پول و زمان صرف این
جلسات میکنند؟ بگوییم که چه کسی قوائد
بینالمللی را زیرپا میگذارد .بگوییم که اگر
امروز چیزی را تصویب میکنند مطمئن نباشند
فردا ترامپ به امضای خود پایبند میماند.
ما زبان دیپلماسی را انتخاب کردهایم،
نمیتوانیم زمین ِ آن را خالی بگذاریم .تا اینجای
کار ،عنصر نامسئول و قانونشکن و هنجارگریز
ترامپ بوده .نباید گذاشت حواسها از این
ت
قضاو ِ
ت عمومی پیرامون ِ ترامپ ،به سم ِ
شرکت نکردن ِ ما بچرخد!

سیاستروز
مراسم سی و نهمین سالگرد درگذشت
آیت اهلل طالقانی برگزار شد

بی اعتمادی یا پراکندگی ؟

شبکههای اجتماعی در فضای مجازی پتانسیل
باالیی برای گروههای مخالف و منتقد فراهم کردند
تا از این طریق بتوانند نظرات خود را در حلقههای
همفکر نشر دهند و گروههای بزرگتر و پایدارتر
ایجاد کنند .برخی معتقدند که در چند ماه اخیر
جنبشها ،اعتراضات و فعالیتهای اجتماعی کشور
نسبت به فضای مجازی اثربخشی سابق خود را
از دست داده است .گفته میشود جنبشهای
اجتماعی نسبت به این فضا بیمیل ،بیتفاوت و
یا حتی شاید بتوان گفت بیاعتماد شده است .این
نظریه تا چه حد میتواند صحت داشته باشد اگر
جنبشهای اجتماعی چنین رویکردی نسبت به
فضای مجازی دارند دلیل و عوامل بوجود آمدن آن
چه چیزی است و به کدام سو حرکت خواهند کرد؟
روزنامه «ابتکار» در همین رابطه با دونفر از اساتید
و کارشناسان علوم ارتباطات گفتوگو کرده است.
پراکندگی در فضای مجازی ایجاد شده است نه
بیاعتمادی
لیال وصالی ،مدرس و پژوهشگر سواد رسانهای
با بیان اینکه این گفته بر مبنای هیچ گونه تحقیق
و بررسی علمی ثابت نشده است و در این رابطه
تحلیل علمی سنجیده نشده است به «ابتکار»
گفت :بر اساس کدام تحقیق دانشگاهی این
بررسی انجام شده است .در چنین موردی
نمیشود نظر قطعی داد .کسی نمیتواند در این
مورد سخنی بگوید قبل از اینکه یک تحقیق جامعه
صورت نگرفته باشد.
وی گفت :پس از فیلترینگ تلگرام که تا
حدودی کاهش فعالیتهای اجتماعی رادر این
فضا شاهد بودیم اما با نرمافزارهای مشابهی مانند
تلگرام طالیی فعالیتها و جنبشهای اجتماعی
دوباره رونق گرفت .البته بعد از فیلترینگ تلگرام
بالفاصله یکسری فعالیتها به پیامرسانهای
مشابه دیگر منتقل شد .از جمله واتساپ و یا
اینستاگرام .یکسری از فعالیتهای اجتماعی
نیز به پیامرسانهای داخلی منتقل شد .پیش
از فیلترینگ تلگرام تمرکز مردم بر این پیامرسان
بیشتر بود .به همین خاطر اگر فراخوانی بود بیشتر
دیده میشد.
این استاد دانشگاه افزود :در حال حاضر با وجود
پیامرسانهای مختلف از جمله توییتر ،اینستاگرام،
واتساپ و حتی پیامرسانهای داخلی فعالیت
جنبشهای اجتماعی در فضای مجازی پراکنده و
گستردهتر شده است .شاید آن چیزی که ما قبال
به شکل جامع میدیدیم اکنون کمتر نشان داده
میشود .مسلما مردم تا پیش از این نسبت به
برخی از مسایل حساس بودند همچنان حساس
هستند .به نظر من اتفاق خاصی در نگاه فعالیتها
و اعتراضات اجتماعی نسبت به این فضا رخ نداده
است ،که ما فکر کنیم پیشتر بهتر و پررونقتر بوده
اما در حال حاضر آن تمایل و فعالیت اولیه در این
فضا مشاهده نمیشود.
وصالی تصریح کرد :ممکن است مکان فضایی
که در آن فعالیت داشتهاند را تغییر داده باشند،
اما آنچه مسلم هست این است که ما هنوز شاهد
فعالیتها و جنبشهای اجتماعی در این فضا
هستیم و هیچ گونه بیمیلی و بیاعتمادی از سوی
جنبشهای اجتماعی نسبت به این فضا رخ نداده
است .مسلما زمانی که تمام تمرکزها در یک نقطه
باشد و بر حجمی که پیامها یکجا دیده شود هم
قدرت اثرگذاری بیشتری دارد و هم قابل توجهتر
است .ممکن است پراکندگی نظرات هم باعث شده
است که حساسیتها کم شده باشد.

زیبا کالم:

الهام برخوردار

el.yousefi13@gmail.com

گسترش سريع اينترنت و فناوریهای ارتباطی باعث شده است فضای مجازی از جمله شبکههای اجتماعی نقشی پررنگ در جنبشها و تحوالت
اجتماعی و سياسی در کشورها بازی کنند .در شبکههای اجتماعی فرصت ایجاد پیوند بین فعاالن این قبیل جنبشها از سراسر جهان میسر میشود و
اعتراضها با برشمردن مصادیق مختلف از قبیل فساد ،بیعدالتی ،خفقان و موارد نظیر این برانگیخته میشود .طبق نظریات معاصر ،افراد در فضای
رسانه قادر به بیان نظرات و عقاید خود هستند و جلوگیری از کنش آزادانه سیاسی و اجتماعی در این فضا تقریبا غیرممکن است.

اساسا و همواره
ماجنبشهای
اجتماعی را در
فضای مجازی
فعالترمیبینیم
او در ادامه افزود :قبل از فیلترینگ تلگرام تب
استفاده از پیام رسانها خیلی زیاد بود اما بعد
از آن ما تقریبا شاهد یک کاهش نسبت به نوع
فعالیتها و آن عطش اولیه در این زمینه بودیم
که وجود داشت .ما میبینیم بعد از انتقال کاربران
به پیامرسانهای داخلی آن عطش و انتظاری که
نسبت به این فضا وجود داشت کم شده و حجم
انتقال اطالعات تا حدودی کمتر شد .در واقع این
پراکنده شدن باعث شده است که این گونه از
فعالیتها کمتر دیده شود.
وصالی با بیان اینکه جلوی پیشرفت و تنوع
رسانهها را نمیشود گرفت ،گفت :پیام رسانها
و نرمافزارهای ارتباطی و اطالعرسانی هر روز شکل
جدیدتری به خود میگیرند .ممکن است که ما
امروز چند پیامرسان جدید معرفی کنیم و تعدادی
هم از رده خارج شوند که این روال از ابتدا ادامه
داشته و رقابتها در این زمینه بسیار باالست.
این امر قابل پیشبینی نیست که جنبشهای
اجتماعی به کدامیک از آنها بیشتر میل خواهند
داشت و این جزو جداییناپذیر زندگی رسانهها و
مردم است.
اما در نهایت این مردم هستند که تصمیم
میگیرند که در کدام پیامرسان فعالیت بیشتری
داشته باشند .این واکنش به عوامل زیادی بستگی
دارد از جمله امکاناتی که آن پیامرسان در اختیار
کاربران قرار میدهد ،راحتی کار کردن در یک فضا
و زمانی که در اختیار دارند و عوامل دیگری نیز در

این زمینه موثر هستند .به هر حال مردم در فضای
مجازی در حال حرکت هستند و در آن فضا پیامها
و اطالعاتی را به اشتراک میگذارند .مردم مسلما
بسیاری از عقاید و تمایالت خود را در فضای
مجازی به اشتراک میگذارند .او بیان کرد :تا زمانی
که چنین چیزی وجود دارد عدهای هم امکان این را
دارند که در فضای مجازی جریان سازی کنند .حاال
اینکه در کدام فضا و سمتوسو حرکت کند خیلی
مهم و مشخص نیست و این را زمان تعیین میکند
که کدام نرمافزار بیشتر مورد اقبال مردم قرار بگیرد.
این تغییرات به هیچوجه باعث نمیشود که مردم
فعالیتهای خود را در این فضا کم کنند و یا اعتماد
خود را نسبت به آن از دست بدهند .این فضا در
حال حاضر جزو الینفک زندگی بسیاری از مردم ما
شده است .این امر نه تنها فقط در کشور ما بلکه
در تمام دنیا رخ داده است و بسیاری هم از این
فضا در حال کسب درآمد و یا اطالعرسانی هستند
و یا ارتباطات خود را ساماندهی میکنند و این فضا
با زندگی مردم عجین شده است.
فضای مجازی به شدت ساختار نیافته است
شاهو صبار ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران با
بیان اینکه اطالع دقیقی از بیمیلی و بیاعتمادی
جنبشها و فعالیتها در چندماه اخیر نسبت به
فضای مجازی ندارد ،به «ابتکار» گفت :سازوکار
فعالیتهای اجتماعی در فضای مجازی سازوکاری
چند خطی دارد .بخشی از آن خود مردم هستند
برخی اعتراضات مدنی و علت دیگر هم سیاسی

است .برای مثال برخی اعتراضات ممکن است
به سیاستهای ارزی دولت باشد .این استاد
دانشگاه تصریح کرد :فضای مجازی دو ویژگی دارد
یکی اینکه به شدت ساختار نیافته است .یعنی شما
در هر مقطع تاریخی اگر بخواهید به آن نگاه کنید
جنبشها ،اعتراضات و حتی موافقتهای اجتماعی
به یک پدیده در فضای مجازی جنبش بیشتری
دارد تا در واقعیت .من بررسی خاص و پژوهش
علمی ندیدم که گفته باشد در حال حاضر تفاوت
خاصی در نگاه جنبشهای اجتماعی نسبت به
فضای مجازی وجود دارد و یا این فضا اعتماد خود
را در بین اعتراضات و جنبشهایاجتماعی از دست
داده باشد .وی گفت :برداشت من از داینامیک
و یا سازوکار فعالیتهای اجتماعی در فضای
مجازی این است که اساسا و همواره ما جنبشهای
اجتماعی را در این فضا فعالتر میبینیم و این الزاما
یک نکته مثبت و یا منفی نیست .ممکن است در
یک مقطع تاریخی بعد مثبتی داشته باشد و در یک
مقطع دیگر دید منفی داشته باشند .به هر حال
این جنبش بیشتر طبیعت آن فضاست .همه چیز
بستگی به شرایط دارد اما در هر شرایطی عموما
پیشفرض این است که فعالیتهای اجتماعی در
فضای مجازی فعالتر باشند .فضای مجازی ممکن
است در یک مقطع به دالیلی فعالیت آن بیشتر
و یا کمتر شود .باید توجه داشته باشیم در حال
حاضر فعالیتهای اجتماعی در فضای مجازی
رونق بیشتری نسبت به فضای واقعی دارد.

استیضاح وزرا حرکتی پوپولیستی و عوامفریبانه از سوی مجلس است

استاد دانشگاه تهران مطرح کرد :استیضاح ربیعی و کرباسیان
عوامفریبی و سوار شدن بر امواج پوپولیستی بود و انحراف افکار
عمومی از مسائل و مشکالت واقعی کشور را به دنبال دارد.
به گزارش ایلنا ،صادق زیباکالم اظهار داشت :نمایندگان با
استیضاحهایی که انجام میدهند میخواهند بر موج پوپولیستی
حمله به دولت برای خوشایند مردم سوار شوند و به مردم القا
کنند که دولت را به صالبه میکشیم و دولت را به مسئولیتهای

قانونی خود فرا میخوانیم ،در حالی که اگر نمایندگان واقعا
نمیدانند ریشه اصلی مشکالت و نوسان ارز در کجا است وای
بر ما و وامصیبتا.
وی خاطرنشان کرد :بخشی دیگر از استیضاحها
تسویهحسابهایی است که به واسطه انتظارات برخی نمایندگان
صورت گرفته است در واقع برخی نمایندگان میخواستند قوم و
خویش خود را به قدرت بیاورند و موفق نشدند و به همین دلیل

علمالهدی:

برخی استیضاحها مطرح شد و شکل گرفت.
زیبا کالم در خصوص مطالبات اصالحطلبان از دولت و نقدهایی
که اخیرا به کرات مطرح میکنند ،گفت :دلخوری اصالحطلبان
به واسطه موج گسترده ناامیدی در جامعه است که روحانی با
عملکرد خود ظرف چندین ماه گذشته ایجاد کرده است بنابراین
قابل فهم است چه فراکسیون امید و چه اصالحطلبان در بیرون از
مجلس به حق میتوانند از عملکرد روحانی گلهمند باشند.

به گزارش ایرنا ،مراسم سی و نهمین سالگرد
درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی عصر
(جمعه) در کانون توحید تهران برگزار شد .در
این مراسم شخصیتهای سیاسی چون لطف
الله میثمی ،هاشم آغاجری ،محمد مهدی
جعفری ،محمد تقی فاضل میبدی و اعظم
طالقانی حضور داشتند.
در این مراسم ،محمد مهدی جعفری گفت:
به عقیده آیت الله طالقانی ،هرکس اگر ببیند
از عهده کاری بر نمیآید کنار برود و این عین
قسط است؛ وقتی عدهای از او (آیت الله
طالقانی) خواستند نامزد ریاست جمهوری
شود ،گفت «سراغ کارتان بروید و کار را به
کاردان بسپارید ،ما کارمان بازگشت به مسجد
و ارشاد و نظارت است».
محمد علی کوشا نیز در ادامه این مراسم
با بیان اینکه «جامعه امروز خالء آیت الله
طالقانی را بیش از گذشته احساس میکند»،
افزود :از منظر آیتالله طالقانی ،فلسفه شورا
در درجه اول بها دادن به نظریات اولوالباب و
اهل دانش و تخصص است .دوم جلوگیری از
استبداد و حاکمیت فردی و سوم اینکه مساله
شورا رفع مشکالت مردم و تسریع و تحقق امور
خیر است.
وی اظهار داشت :حوزههای علمیه در
اقتصاد ،روانشناسی و سیاست متخصص
نیستند ،بلکه وظیفه آنها فرهنگبانی است؛ باید
از اهل فن به درستی استفاده کنیم ،نه اینکه
مغزها را فراری دهیم.
آیت الله طالقانی صدای بی صدایان بود
هاشم آغاجری در این مراسم با بیان این که
«آیت الله طالقانی صدای بی صدایان بود»
گفت :او نماینده بخشهای به حاشیه رانده
شده بود و می کوشید از حاشیه ای ترین
طبقات سخن بگوید.
آغاجری افزود :طالقانی نه در تضاد با
دیگری ،بلکه خود را در آیینه دیگری می دید
به همین دلیل دل دریا گونه ای داشت که همه
می توانستند زیر سایه او باشند.
«محمد تقی فاضل میبدی» نیز با بیان اینکه
استبداد و خرافات مذهبی  2کلید واژه طالقانی
در دهه  20است ،افزود :اوج پختگی فکری
آیت الله طالقانی از دهه  1320به بعد است؛ او
می دید دو لبه قیچی (مارکسیسم و لیبرالیسم)
علیه دین اسالم و جامعه ایران تیز شده اند.
آیت الله سید محمود طالقانی از مبارزان
انقالب اسالمی بود که بارها به دلیل
فعالیتهای سیاسی علیه حکومت ستم شاهی
تبعید یا به زندان افتاد .در سوابق مبارزاتی او
عضویت در جبهه ملی و تاسیس نهضت آزادی
دیده میشود.
مرحوم طالقانی یکی از مبارزانی بود که در
پیروزی انقالب اسالمی نقش مهمی ایفا کرد.
وی پس از انقالب ریاست شورای انقالب
و عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی
را برعهده گرفت و از سوی بنیانگذار نظام
جمهوری اسالمی به عنوان امام جمعه دائم
تهران منصوب شد .سرانجام طالقانی پس از
عمری مجاهدت در نوزدهم شهریورماه 1358
در  68سالگی درگذشت.

صدیقی ،امام جمعه موقت تهران مطرح کرد

خبرگان برای صیانت از رهبری در عرصههای معیشتی وارد شده است

بی اعتنایی به «دالر» ،بهترین سالح مقابله با گرانی

به گزارش ایلنا ،علمالهدی ،امام جمعه مشهد گفت :بعضی افراد ناآگاه میگویند مجلس خبرگان چرا به مسائل معیشتی و اقتصادی
وارد شده است؟ برخی از نمایندگان مجلس نیز این مسئله را مطرح کرد ه اند .خبرگان با دو مالک به این مسئله وارد شده است؛
یکی این است که کار و رسالت اصلی خبرگان است .وظیفه اصلی خبرگان صیانت از رهبری است .وقتی رهبری در مسئله
اقتصادی و معیشتی مردم مطالبه دارد و امر میکند و در عرصههای مختلف ،فرمان رهبر لگدمال شده و پشت پا انداخته
میشود ،این وظیفه خبرگان است در مطالبه امر رهبری قیام کند.
علمالهدی ادامه داد :آموزه دوم مرزنشناسی امر به معروف و نهی از منکر است .کسانی که فکر کنند قانون مرز امر به معروف
و نهی از منکر است ،اشتباه میکنند بلکه قانون روش است .منکری که قانون و شرع میگویند منکر است و معروفی که ثابت
شده است ،تا کجا باید به آن عمل کنیم؟ در آموزه امر به معروف و نهی از منکر امام حسین (ع) ،امر به معروف و نهی از منکر مرزی
ندارد و باید جلو رفت تا آنجا که بچ ه شیرخواره در دست امام حسین (ع) قرار گرفت .نمیتوان گفت آبرویم در خطر افتاد و منافع من به خطر افتاده است،
عقبنشینی کنم و امر به معروف و نهی از منکر نمیکنم.
وی خاطرنشان کرد :آموزه سوم در امر به معروف و نهی از منکر ،این است که موضوعش محدود در یک موضوع خاص نیست ،مسائل فرهنگی و اخالقی
تنها عرصههای امر به معروف و نهی از منکر نیستند .عرصه سیاسی هم شامل امر به معروف و نهی از منکر میشود .مسائل معیشتی و اقتصادی را نیز
شامل میشود.
او گفت :در شرایطی قرار گرفتیم که دشمن سفره ما را هدف قرار داده و وارد جنگ اقتصادی شده و جلو میآید .االن زمان مواخذه نیست ،بلکه باید جبهه
را متحد کرده و در مقابل دشمن قرار بگیریم و مردم و مسئوالن یک صف واحد را تشکیل دهند.

امام جمعه این هفته تهران گفت:چرا ما بیخودی فکر می کنیم محور اقتصادمان دالر است و اگر دالر گران شد همه چیز باید گران
شود؟ مگر همه چیز از خارج میآید؟ تولیدات خودمان ربطی به دالر ندارد.
به گزارش ایسنا ،صدیقی ،امام جمعه موقت تهران با اشاره به ضرورت اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ادامه داد:
آنقدر ذهن یک عدهای را مغشوش کردند که امر به معروف را مزاحم میبینند ،اما امر به معروف چراغ راه است ،اما چه کنیم
که بد عمل کردیم؛ گردن کلفتهای سیاسی و اقتصادی که همه طور میتوانند چپاول کنند را گذاشتیم و سراغ مردم ضعیف
رفتیم .راه امام حسین(ع) را بروید؛ گردن کلفت ها را بگیرید.
صدیقی گفت :باید با گردن کلفتها درافتاد و سر آنها فریاد زد .مردم جامعه از مسئولین الگو میگیرند ،اگر مسئول غیرتی
بود جامعه غیرتی میشود؛ اما اگر کک مسئول نگزد جامعه هم بیخیال میشود .امام حسین(ع) قانون  ،راز مبارزه با ظلم و فساد و
تکیه گاه مظلومین است.
وی ادامه داد :چرا ما بیخودی فکر میکنیم محور اقتصادمان دالر است و اگر دالر گران شد همه چیز باید گران شود؟ مگر همه چیز از خارج میآید؟
تولیدات خودمان ربطی به دالر ندارد .این بیانصافیها از ناحیه کیست؟ رهبری به حمدالله چشمه حکمت است و خوب دیدبانی میکند و از دستش هم
در نرفته است .صدیقی گفت :اصال به دالر اعتنا نکنید .چند درصد از زندگی ما به دالر وابسته است؟ در مورد ماشین همین طور! ما حرفهای مردم را
حق میدانیم ،با بازاریان نشست داشتیم .آنها مطالبات به حقی دارند ،بر مسئولین است که به داد آنها برسند.جنگ تبلیغاتی نقطه ضعف کوچک ما را
بزرگ میکند .ما دیداری با اساتید دانشگاه علم و صنعت داشتیم ماشینی طراحی کردند که هر  ۱۰۹کیلومتر  ۵لیتر بنزین مصرف میکند .اجازه دهید این
اساتید دین باور و متدین تولیداتشان را به بازار بیاورند؛ چرا منت فرانسه را بکشید و به دانشگاهیان میدان ندهید؟

